
From: mgriffie
Sent: 17 May 2017 18:59:53
To: Defilet, R. (gemeente Steenbergen)
Cc:
Subject: FW: Brieven RWS en O.M.

Ingekomen stuk, graag weer behandelen op de gebruikelijke wijze. 

Van: Paul van Nieuwenhuyzen [mailto:potatoes@kpnmail.nl] 

Verzonden: woensdag 17 mei 2017 16:37
Aan: Hof, J. van den (gemeente Steenbergen); advocatenkantoorboot@online.nl; mgriffie
Onderwerp: Brieven RWS en O.M.

Geachte heer van den Hof,

Naar aanleiding van ons gesprek gisteren rond 13.00 in de Kaaistraat stuur ik U deze mail.

U verbaasde zich er toen over dat ik de twee brieven van Dhr Mailoa nog niet had gehad, die naar het O.M. en RWS waren gestuurd.

U stelde toen tevens dat U er direct een mail voor naar Dhr Mailoa zou sturen om deze alsnog naar mij toe te zenden.

De verdere gang van het gesprek is eigenlijk samengevat hieronder in mijn vragen en vaststellingen. 

Zou U mij de twee brieven nog toe willen sturen die naar het O.M. en RWS zijn gegaan inzake de malversatie's A4? 

Ik wil er U en de Burgemeester nogmaals op wijzen dat er inzake strafbare feiten die begaan zijn inzake de A4, aangifte gedaan 

dient te worden door het bevoegd gezag, wat dus de Burgemeester is. 

De feiten zijn duidelijk, en door het toesturen van de input van het Geo-Moise/Geo-Milieu model bent U als Gemeente eenvoudig in 

staat om mijn bevindingen vast te stellen. 

Dit zijn de gegevens van RWS zelf, dus een duidelijkere zaak kunnen we niet hebben in deze. 

Een en ander staat ook al beschreven in het (onvoldragen) rapport van Cauberg en Huijgens, waarin gezet wordt dat de cijfers niet 

correct corresponderen met de gegevens en waarin andere zaken worden vastgesteld die onrechtmatig zijn. 

Gezien de weigerachtige houding van het college om ook de gegevens af te geven waarin ik in diverse WOB verzoeken om 

gevraagd heb, is bij mij de twijfel ontstaan of dat er wel een onafhankelijke vorm van gezag in deze zaak is. 

Als de Burgemeester, zoals benodigd en wettelijk verplicht, de aangifte doet, hoop ik dat het O.M. meer medewerking krijgt van de 

Gemeente Steenbergen, dan dat ik tot nu toe genoten heb. 

Ik ga er van uit dat een en ander in zijn werk gezet wordt, ook omdat het geen zaak van mijzelf is, maar een zaak van publiek belang 

waarin ook de belangen van andere mensen geschaad zijn dan van mij alleen. 

Dit is eigenlijk ook geen taak van een burger maar deze burgerbelangen dienen verdedigd te worden door de overheid zelf, die hier 

op zijn zachts gezegd zwaar verzaakt heeft. 

Ik stuur deze brief tevens naar de griffie met het doel deze naar de raad toe te sturen, zodat zij actie kunnen ondernemen om de 

zaken in gang te zetten.

Ik zou gaarne een bericht terug hebben binnen 3 werkdagen vanaf versturen mail.

Ik zie Uw reactie graag z.s.m. terug, 

Met vriendelijke groet, Paul van Nieuwenhuyzen 
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